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RESUMO 
 
Este trabalho se propôs a fazer uma revisão teórica sobre a 
existência ou não dos benefícios recebidos pelo profissional da 
educação em ter conhecimentos relativos à psicanálise em sua 
formação pedagógica. Para tanto, fizemos a seguinte interrogação:O 
Professor-Psicanalista traz realmente contribuições, benefícios e 
enriquecimentos para os alunos no dia a dia de sua sala de aula? 
Dentre os autores pesquisados para embasar tais conceitos citamos 
Freud (1912; 1914), Kupfer(1997; 2005; 2010), Filloux (1997); 
Ribeiro (2006; 2014), Pizutti (2012) e outros que abordam o tema em 
questão. Enfim, a pesquisa nos mostrou que o conhecimento 
pedagógico e psicanalítico aliados traz contribuições consideráveis 
pelos laços que se estabelecem na relação humana e, oferece 
condições aos professores para o enfrentamento de problemas do 
cotidiano escolar. Reconhecer a Psicanálise aliada à educação 
colabora bastante, na medida em que pode criar um espaço 
acolhedor para os envolvidos neste processo. Portanto, acreditamos 
que realmente existem benefícios e contribuições que acrescentam 
a qualidade do ensino quando um professor tem também no seu 
currículo o conhecimento da Psicanálise. 
 
Palavras-chave: Benefícios. Educação. Psicanálise. Transferência.  
  
 
 

 
 
 
ABSTRACT 

 
This paper proposes to make a theoretical revision about the existence or not of the benefits and 
contributions of the education professional to be knowledgeable in two areas of knowledge 
formation: pedagogical training and psychoanalysis. To do so, we asked the following question: 
Does the Teacher-Psychoanalyst really bring contributions, benefits and enrichments to the 
students in the day-to-day life of his classroom? Among the authors researched to support such 
concepts we mention Freud (1912; 1914), Kupfer (1997; 2005; 2010), Filloux (1997) Ribeiro (2006, 
2014), Pizutti (2012) and others who approach the subject in question. Finally, research has shown 
that pedagogical and psychoanalytical knowledge allied with considerable contributions to the 
bonds that are established in the human relationship, and offers conditions for teachers to confront 
problems of daily school life. Having the knowledge of psychoanalysis allied to education 
collaborates a great deal, insofar as it can create a welcoming space for those involved in this 
process. Therefore, we believe that there really are benefits and contributions that only benefit and 
add to the quality of teaching when a teacher also has in his / her curriculum the knowledge of 
Psychoanalysis. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nenhuma das aplicações da Psicanálise excitou tanto interesse e 

despertou tantas esperanças, e nenhuma, por conseguinte, 

atraíram tantos colaboradores capazes, quanto seu emprego na 

teoria e prática da Educação. 

(FREUD, 1925). 

 

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma revisão teórica sobre a polêmica 

da existência ou não dos benefícios e contribuições que o profissional da educação tem 

em conhecer a Psicanálise. Do desdobramento do objetivo geral, surgiram os seguintes 

objetivos específicos: 

 Conhecer os benefícios e contribuições do profissional de educação ter 

formação dos saberes da Psicanálise na sua prática pedagógica. 

 Entender a transferência na relação professor-aluno.  

Sabemos da importância da psicanálise e dos benefícios deste conhecimento para 

a educação, principalmente no que se refere ao modo de pensar e de enfrentar as 

diversas situações que se apresentam no cotidiano de seu trabalho. Mas, sempre nos 

deparamos com a descrença da contribuição efetiva do conhecimento da psicanálise na 

educação surgindo as seguintes questões:  

 O Professor-Psicanalista traz realmente contribuições, benefícios e 

enriquecimentos para os alunos no dia a dia de sua sala de aula? 

Estes profissionais que tem duas formações, embora com funções diferentes, 

deve cumprir seu papel de acordo com o exercício da função, ou seja,como professores 

devem se empenhar em atingir cada vez mais o índice de aprendizagem dos alunos, 

enquanto psicanalistas devem criar condições e mecanismos favoráveis para equilibrar 

e tornar mais clara a relação do “eu” interior do paciente com seus questionamentos 

internos e com os problemas do mundo. (LEITE, 2011).  

O importante é o ganho que os educandos terão dessa união psicanálise e 

educação, ou seja, o quanto a educação e a Psicanálise podem oferecer benefícios à 

formação de professores e ao aprendizado dos alunos por estarem ligadas 

intrinsicamente ao modo de pensar e de enfrentar as diversas situações que se 

apresentam no cotidiano de seu trabalho.  

Nessa busca, observou-se que cabe o cuidado do professor – psicanalista não 

confundir em sala de aula seu papel como de terapeuta, transformando a sala em 

sessões de atendimento psicanalítico, procurando analisar a história do aluno, as 

causas do seu comportamento ou da sua dificuldade baseado numa lógica causal. 

(LEITE 2011). 
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 É possível acrescentar também que é relevante a transmissão deste saber ao 

professor, o qual adiciona novos elementos ao seu pensar sobre a contribuição para 

aprendizagem das relações que se estabelecem no âmbito educativo. Além do mais a 

grande contribuição da psicanálise na formação do professor se dá no campo da ética, 

implicando na significativa mudança na conduta e prática dos que são afetados por ela 

(LEITE, 2011). 

A referida autora cita alguns autores que abordam sobre a aprendizagem, o 

vínculo e lembranças de seus professores. 

Kupfer (2010), Pereira (1998) e Souza (2007) afirmam que importa para 
a aprendizagem é o campo que se estabelece entre o professor e o 
aluno (além do conteúdo que circula entre eles), sendo este um dos 
fatores do sucesso dela. De acordo com Palhares (2006), existe um 
intervalo entre o que se ensina e o que se aprende, e isso é resultante 
do laço que se estabelece. Podemos, também, resgatar do próprio 
Freud (1914/2006) a afirmação de que o que mais lhe marcou das 
lembranças escolares da infância foi a personalidade de seus mestres, 
comparado à ciência que eles ministravam. (LEITE, 2011, p.18) 
 

Todos os autores desta citação enfatizam a importância da relação, o laço, as 

lembranças e personalidade de seus professores. Uma relação positiva no ambiente 

escolar contribui para a absorção dos conhecimentos ensinados e constroem bases 

sólidas como respeito, aceitação e um clima favorável ao aprendizado.  

A organização deste trabalho seguiu a seguinte ordem: na primeira seção temos a 

“Introdução” onde se encontra o objetivo, a pergunta de investigação e a explanação da 

importância da psicanálise e dos benefícios deste conhecimento para a educação, e os 

ganhos e cuidados que se deve manter para a psicanálise não ultrapassar o seu papel 

transformando a aula em um consultório de atendimento psicanalítico. Na segunda 

seção abordamos as contribuições e benefícios da psicanálise com a educação 

apresentando suas características próprias e a relação entre elas. Na terceira seção 

relatamos o fenômeno da transferência na educação e quando acontece a transferência 

positiva e negativa.E, por fim, na Conclusão demonstramos por meio de levantamento 

bibliográfico, a contribuição que a Psicanálise fornece à Educação, considerando este 

um tema de relevância não só aos professores e psicanalistas, mas a todas as pessoas 

preocupadas com o aprendizado dos educandos e que precisam e devem usar os 

conhecimentos adquiridos em suas formações. É importante ressaltar que alguns 

conceitos psicanalíticos são significativos de serem repassados no campo da formação 

do professor. 
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CONTRIBUIÇÕES E BENEFÍCIOS DA PSICANÁLISE COM A EDUCAÇÃO 

 

Pode-se se dizer que o inicio da relação da Psicanálise com a Educação 

aconteceu quando Sigmund Freud demonstrou interesse e mencionou pontos comuns e 

discordância entre ambas e afirmou que a Psicanálise e a Educação poderiam vir a 

construir entre si, a importância das ligações possíveis. Portanto, Freud deu o pontapé 

inicial para a reflexão sobre o que é ensinar e o que é aprender e, nomeou três tarefas 

impossíveis: educar, governar e psicanalisar. (KUPFER, 2005).   

Ribeiro (2006) enfatiza que a Psicanálise e a educação foram afetadas pelo 

processo de mudança no que tange suas áreas de atuação, por haver entrelaçamentos 

de saberes no que tange o desenvolvimento do ser humano. 

Kupfer (2005) declara que entre os anos de 1909 a 1912, Freud fez declarações a 

respeito da Educação e a Psicanálise. Em relação à Educação, Freud citou como "fator 

de vocação virtual ou realmente patogênica", por se relacionar ao recalcamento social 

das pulsões, sendo esse considerado um dos fatores da neurose. Porém, a Educação é 

anunciada como positiva na ajuda ao controle do princípio do prazer por meio de uma 

adaptação à realidade e à sublimação. Em relação à Psicanálise, Freud afirmou que 

estaria no papel de reeducação do que escapou à educação primeira. (RIBEIRO, 2006). 

Defende Kupfer (1997, p.97) que a principal contribuição da Psicanálise consiste 

na postura ética diante da tarefa docente e na formação dos professores. Assim Kupfer 

explica: 

O educador inspirado por ideias psicanalíticas renuncia a uma atividade 
excessivamente programada, instituída, controlada com rigor 
obsessivo. Aprende que pode organizar seu saber, mas que não tem 
controle sobre os efeitos que produz sobre seus alunos [...] a 
Psicanálise pode transmitir ao educador (e não à Pedagogia, como um 
todo instituído) uma ética, um modo de ver e de entender sua prática 
educativa. 
 

A Psicanálise nesta visão enriquece e oferece benefícios à formação de 

professores no modo de pensar, ouvir, observar, indagar e saber lidar com as 

diversas situações que se apresentam no cotidiano de sala de aula. Isso é possível pelo 

conhecimento adquirido em sua formação psicanalítica que podem ser uteis em sala de 

aula. 

Filloux (1997), ao abordar sobre a psicanálise e a educação diz que são opostas, 

tem funções distintas e não podem ser sobrepostas, ou seja, a Educação se dá por 

meio de uma promoção educativa, e a Psicanálise, por meio de uma promoção 

terapêutica. Mas, enfatiza que ambas tratam do campo da promoção humana, porém, a 

Educação tem por fim a promoção educativa, e a Psicanálise, a promoção terapêutica. 
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Diante desses comentários discordantes entre a psicanálise e a educação que têm 

funções distintas e são opostas, existem benefícios e alguma intersecção entre elas? 

E, se a psicanálise não pode e não deve dizer como educar, o que pode haver em 

relação à educação? 

Ribeiro (2014) afirma que existe sim intersecção na questão do desenvolvimento 

humano através do diálogo entre a psicanálise e a educação, por fluir o olhar 

psicanalítico sobre as questões educacionais, esmerando-se a desempenhar 

corretamente o seu papel, através das práticas educativas, no desempenho e 

crescimento do protagonismo do sujeito.  

A tarefa de um educador é árdua e complexa e sua formação deve ser sustentada 

por três pilares: o conhecimento do conteúdo da disciplina que ministra o conhecimento 

pedagógico, ou seja,como trabalhar esse conhecimento, e o conhecimento psicológico, 

que dará condições ao professor de lidar com os aspectos afetivos e cognitivos do 

comportamento dos alunos. A maior contribuição e benefício estão neste último 

conhecimento pelos saberes necessários ao conhecimento do funcionamento mental e 

dos mecanismos existentes na mente humana. (ASSIS, 2002) 

Assis (2002) ainda enumera alguns princípios básicos relativos ao fazer clinico da 

Psicanálise que podem trazer benefícios para professores em sala de aula. São eles: A 

constituição do Sujeito, A construção do conhecimento a partir da experiência 

emocional, O conhecimento teórico necessário para “agir na urgência e decidir na 

incerteza e,  Do aluno à relação professor – aluno. 

“Aconstituição do Sujeito da Psicanálise” também pode ser o Sujeito da 

Educação, se a educação tem o sentido da emancipação. Esse conceito foi criado por 

Lacan a partir dos pressupostos de Freud e acontece na castração que antecede o 

complexo de Édipo na relação com o Outro. A unidade é o par, onde o Eu se constrói na 

relação com o Outro e o Sujeito precisa de um tempo só, mas ao estar separado do 

Outro reconhece sua incompletude, sua necessidade vital do Outro. (PIZUTTI, 2012), 

(ASSIS 2002). 

Bion (1983) afirma que em relação à“construção do conhecimento a partir da 

experiência emocional”, existem vínculos construtivos, porém, há a necessidade de se 

tolerar a ignorância, a dúvida, os ataques destrutivos dirigidos ao sujeito do 

conhecimento ou ao objeto de estudo. A experiência clínica é importante no que diz 

respeito às vivências de tolerância desenvolvidas ao longo de seu trabalho clínico 

lidando constantemente com a construção – desconstrução. 

Em relação ao “oconhecimento teórico necessário para agir na urgência e 

decidir na incerteza”, é uma realidade diária em sala de aula, onde o professor vive na 
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angústia diante da complexa tarefa de ensinar sendo confrontado diariamente com o 

imprevisto e o duvidoso. Os Psicanalistas também trabalham as emoções com pessoas 

que buscam construir conhecimentos a respeito de si mesmo, enquanto que com os 

professores, buscam um determinado objeto de estudo. 

O último item que aborda “Do aluno à relação professor – aluno” foca a figura 

do aluno e suas reclamações. Essas reclamações são procedentes? Por que eles são 

indisciplinados, ou letárgicos? Por que não aprendem? O professor precisa fazer 

também uma autoavaliação sobre seu trabalho. Assis (2002, online) enumera alguns 

princípios psicanalíticos como norte para o professor. 

- Promover a constituição do Sujeito emancipado, contribuindo para 

que seus alunos se tornem autores, construtores de conhecimentos. 
- Ter atitudes espontâneas sábias diante das situações – problemas 
que se apresentarem em seu cotidiano de trabalho. 
- Tolerar a dúvida, a obscuridade, o desconhecimento. 
- Criar um clima emocional (não persecutório) propício à criatividade. 
- Incluir-se na configuração do campo de aprendizagem. 
 

Todos esses princípios básicos citados acima relativos ao fazer clínico da 

Psicanálise trazem benefícios e contribuições de forma significativa para a formação dos 

professores em sala de aula, aliada ao enriquecimento do conhecimento psicanalítico. 

Outro grande benefício que a psicanálise presta a educação é em relação à ajuda 

que oferece nos casos de conflitos causados pelo fracasso escolar. Sobre esse assunto, 

Ribeiro (2014) argumenta: 

A relação professor - aluno é uma teia complexa de sentidos, 
representações, expectativas e desejos inconscientes que em muitos 
casos desemboca em conflitos que contribuem decisivamente para o 
que se convencionou chamar de fracasso escolar. Contudo, dessa 
relação também emanam paixões, identificações que resistem ao 
tempo, marcam a vida dos alunos de modo a influenciar até mesmo 
suas escolhas pessoais. A Psicanálise ajuda o professor a 
compreender essa intrincada relação, dimensionar sua importância, 
chamar a reflexão sobre si mesmo e sua prática docente, atentando 
para sua singularidade, responsabilidade e imenso desafio. (RIBEIRO, 
2014, online) 

Vivemos numa sociedade capitalista, globalizada que valoriza a competência, o 

saber, o mais inteligente. Como se sente o sujeito do fracasso escolar?O aluno do 

fracasso escolar é rotulado de desinteressado, incompetente e fracassado. A educação 

articulada com a Psicanálise pode mediar este grave problema encontrando respostas 

para a relação do sujeito com o seu saber. O aluno que fracassa é condenado à 

exclusão e perde a perspectiva de ter acesso ao consumo de bens. “Ter sucesso na 
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escola implica em um desejo, um projeto, uma perspectiva do sujeito”. (RAMOS, 2005, 

p.25) 

Educar é uma tarefa diária muito árdua, onde o educador lida com a 

agressividade, os desvios de comportamento, a falta de limites, a violência, o fracasso 

escolar e outros desafios que surgem no dia-a-dia. O profissional da educação que é 

conhecedor da Psicanálise tem mais equilíbrio de lidar e encontrar soluções com os 

problemas que enfrenta na sua labuta.  

Existe conexão entre a educação e a Psicanálise, mas é um caminho íngreme que 

só se consegue caminhando, suando e não desanimando.  

A TRANSFERÊNCIA NA EDUCAÇÃO 

“[...] Quando se admira um mestre, o coração dá ordens à 
inteligência para aprender as coisas que o mestre sabe. 
Saber o que ele sabe passa a ser uma forma de estar com 
ele. Aprendo porque amo, aprendo porque admiro [...]” 
(RUBEM ALVES, 2004, p.35). 
 

A teoria sobre a transferência foi apresentada por Freud pela primeira vez em sua 

obra quando abordou em seus comentários o caso Dora que colocava obstáculos ao 

avanço do tratamento e até chegou a abandonar os atendimentos. Freud (1912) 

escreveu “A dinâmica da transferência” e afirmou que a transferência são reproduções 

de fantasias e reedições que se tornam conscientes nos atendimentos psicanalíticos e 

se produz devido ao funcionamento do próprio inconsciente. 

É importante destacar que a transferência não é exclusiva dessa relação 

psicanalítica, ela aparece também entre aluno e professor, médico e paciente e em 

várias relações humanas. 

Mas do que se trata afinal esse fenômeno em Psicanálise? Freud (1938) citado 

por Fontes (2017, p.71-72) expõe: “O paciente vê no analista o retorno, a reencarnação 

de alguma importante figura saída de sua infância ou do passado e consequentemente 

transfere para ele sentimentos e reações que se aplicam a esses protótipos”. 

Na transferência pedagógica kupfer (2004) apud Pereira (2017, p.28) ressalta: “[...] 

um professor pode tornar-se a figura a quem serão endereçados os interesses de seu 

aluno, porque é objeto de uma transferência. E o que se transfere são as experiências 

vividas primitivamente com os pais”. 

Em relação às pesquisas de Freud (1895), no campo da educação poderíamos 

dizer que quando um determinado aluno gosta ou desgosta do professor, acontece uma 

“falsa ligação”, em que uma figura do presente é substituída por outra do passado. Para 

o aluno, o professor pode ser o substituto de alguma figura do passado, em relação à 
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qual tenha experimentado sentimentos diversos de amor ou ódio, ocorrendo assim à 

transferência. 

Em relação à educação, a transferência pode se manifestar de forma positiva ou 

negativa nas relações pedagógicas. Se for positiva “sublimada”, amorosa, pode surgir 

da exigência intensa de amor, atenção, reconhecimento, desejo de ser reconhecido 

como amigo ou filho predileto e neste caso, há cooperação. Quando a transferência é 

negativa, o vínculo transferencial adquire um caráter hostil, seja de um modo aberto ou 

velado, e pode gerar resistências e dificuldades que dificultam o processo de ensino-

aprendizagem. O tratamento adequado para a descoberta do material reprimido 

acontece através das associações livres e da interpretação das resistências com o 

objetivo de torná-las conscientes ao paciente (FREUD, 1914). 

Para a teoria freudiana, esse fenômeno é fundamental para o processo de cura. A 

transferência substitui a pessoa anterior pela pessoa do psicanalista, mas, se for bem 

usada e traduzida ao paciente, pode tornar-se uma aliada importante no processo de 

análise. (MORAIS, 2014) 

Estudos recentes vêm demonstrando que em diversas universidades e instituições 

psicanalíticas, autores estão apostando na conexão da Educação vinculada a 

Psicanálise embora Kant, em seu “Sobre a Pedagogia” acreditasse que tal façanha 

fosse impossível. Educação e Psicanálise juntas só acrescentam e se complementam. 

Então vejamos:  

A Educação não se reduz apenas a receitas formatadas, a alguns 
saberes planejados ou a racionalizações de comportamento, mas a um 
sistema de gestos, valores, proibições, pulsões e subversões que 
devem ser descritos noutro feixe de relações. Educadores constroem 
saberes da experiência nas relações do dia-a-dia que os levam a 
superar seus problemas concretos, a tomar decisões efetivas e 
imediatas, a inventar surpresas no cotidiano diante do desinteresse de 
alguns, enfim, a agir nas condições de incerteza, sobre as quais a 
Psicanálise parece ter algo a dizer. (PEREIRA et al 2009, online) 

 

Quando surgir a transferência, o professor-psicanalista sabedor de que acontece 

com o analisando sentimentos que não estão sendo originados da situação atual, nem 

se aplica à pessoa do analista, mas de algo pertencente ao seu passado, graças à 

influência da regressão, saberá contornar a situação. Assim, a transferência pode ser 

transformada em lembrança e o analista consegue instrumentalizar a transferência 

mediante o recurso da interpretação. (FREUD, 1914) Este conhecimento é um dos 

grandes benefícios para o profissional que tem conhecimento em duas áreas: ser 

professor e psicanalista. 
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Um clima harmonioso entre professor e aluno, ou seja, a transferência positiva 

favorece o relacionamento cordial entre ambos porque cria uma ponte ao conhecimento 

e ao bom convívio entre todos. Quando o afeto se manifesta nas atitudes dos alunos 

com os educadores, houve transferência positiva à aprendizagem, possibilitando a 

superação dos conflitos danosos à aprendizagem beneficiando o aprender. 

 

CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa se propôs a pesquisar se o Professor-Psicanalista traz 

contribuições e benefícios para os alunos no dia a dia de sua sala de aula e, ao longo 

do percurso teórico constatamos que realmente o saber psicanalítico beneficia 

consideravelmente a prática e o entendimento em sala de aula. Um profissional que tem 

as duas formações acrescenta novos elementos ao seu pensar sobre a importância 

para a aprendizagem das relações que se estabelecem no cenário educativo. 

O educador que tem conhecimentos psicanalíticos tem mais uma ferramenta a sua 

disposição para ajudar o aluno a buscar o seu equilíbrio na construção do eu (ego) para 

que possa ocorrer a aprendizagem de forma eficaz. 

O professor que também tem a formação em psicanalise tem conhecimentos da 

influência que sofre a formação psíquica da criança desde seus primeiros anos de vida 

e que estas influências vão refletir na sua personalidade e perdurar por toda sua vida 

adulta. Sabendo desse conhecimento, o professor tem condições de entender melhor o 

aluno facilitando a tomada de decisões no seu papel de professor. 

Torna-se muito difícil ensinar satisfatoriamente se não houver transferência. Esse 

fenômeno é uma grande dificuldade que o professor enfrenta porque ela se apresenta 

de forma positiva ou negativa. Mas, com o conhecimento da Psicanálise de como 

acontece à transferência, tudo fica mais fácil em relação ao sucesso do processo 

pedagógico. No entanto, o desconhecimento acaba dificultando essa relação em sala de 

aula. 

Na atualidade o professor precisa de mais ferramentas para compreender tanto a 

si mesmo como ser capaz de identificar o conteúdo que a outra expressa através de 

suas emoções e pensamentos, ou seja, ter autoconsciência e consciência sócial.  

Concluímos que os dois saberes unidos beneficia sobremaneira a prática 

educativa em benefício dos educandos. Esperamos com esta pesquisa que os 

educadores procurem ter a psicanálise como aliada a sua prática por muito acrescentar 

e facilitar o papel do docente em sala de aula. 
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